
 

 

1 

 

 

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 

CASA DE OSWALDO CRUZ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUARDO OSWALDO CRUZ  
(Entrevista) 



 

 

2 

 

Ficha Técnica 

 

Projeto de pesquisa – Depoimentos Avulsos 

 

Entrevistado – Eduardo Oswaldo Cruz (EC) 

 

Entrevistadores – Ana Luce Girão Soares de Lima (AL), Eduardo Vilela Thielen (ET), Stella 

Oswaldo Cruz Penido (SP) e Renato da Gama Rosa Costa (RC) 

 

Data – 13/06/2000 

 

Local – Rio de JaneiroRJ 

 

Duração – 2h 

 
Responsável pela transcrição – Maria Lúcia dos Santos 

 

Responsável pela conferência de fidelidade – Paulo Parintins 

 

Responsável pelo sumário - Poliana Orosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A citação de trechos da transcrição deve ser textual com indicação de fonte conforme abaixo: 

 
CRUZ, Eduardo Oswaldo. Eduardo Oswaldo Cruz. Entrevista de história oral concedida ao 

projeto Depoimentos Avulsos, 2000. Rio de Janeiro, FIOCRUZ/COC, 2021. 35p.  



 

 

3 

 

 

Sumário 

 

 

Fita 1 - Lado A 

 

Depoente tece sinopse da sua vida, se apresentando como bisneto de Oswaldo Gonçalves 

Cruz, e conta que seguiu a tradição familiar e se formou em medicina, na  Faculdade Nacional 

de Medicina (UFRJ), nunca chegou a ingressar em Manguinhos mas participava e auxiliava 

seu pai que foi bacteriologista da instituição; carinho afetivo pela instituição e lembrança das 

vezes em que assumiu responsabilidades para seu pai; memórias da casa de sua avó Dona 

Miloca em Botafogo, casa essa construída por Oswaldo Cruz; comenta sobre a casa de verão 

de Oswaldo Cruz como sendo um dos lugares favoritos do mesmo e também o local de sua 

morte; favoritismo de Oswaldo Cruz com sua filha Liseta e a admiração da mesma pelo pai; 

interesse de sua tia-avó em guardar a história do pai; paixão de Oswaldo Cruz pela arquitetura; 

amizade de Oswaldo Cruz com Salles Guerra; menção a importância do trabalho de Emília 

Bustamante no gerenciamento e existência da biblioteca de Manguinhos; conexão entre a 

paixão pela arquitetura de Oswaldo e traços arquitetônicos do castelo.  

 

Fita 1 - Lado B 

 

Inspiração do palácio de Alhambra e de outros aspectos da arquitetura mourisca para 

construção do castelo de Manguinhos; comenta sobre cartão que Oswaldo Cruz mandou a 

Ezequiel Dias; contribuição de Luis de Moraes na construção de conjuntos arquitetônicos na 

área médica; entrevistado explica que nunca chegou a fazer parte oficialmente do corpo de 

funcionários da Fiocruz, mas que esteve lá para substituir o pai e que também frequentou o 

prédio da patologia (atualmente pavilhão Carlos Chagas); comenta sobre documento perdido 

através de diretor da instituição e sobre o acervo sobre os diretores do instituto, e 

documentações perdidas de Oswaldo Cruz através da família; tradição da medicina na família; 

importância da fotografia para o instituto até antes mesmo de Oswaldo Cruz; trabalhos 

fotográficos de J Pinto; interesse de Oswaldo Cruz pela fotografia, fotografias por ele feitas, 

máquinas fotográficas adquiridas por ele, negativos de Oswaldo Cruz e chapas elaboradas por 

J Pinto que foram cedidas ao mesmo. 

 

Fita 2 - Lado A 

 

Casa em Petrópolis que pertenceu a Oswaldo Cruz; plantas trazidas por Oswaldo de vários 

lugares do mundo para serem plantados no jardim de sua casa de Petrópolis e experiências 

com as mesmas; comentários sobre objetos que pertenceram a Oswaldo e que foram perdidos ; 

criação do Instituto Pasteur; referência a apelido de doutor-fotográfico de Oswaldo Cruz entre 

os estudantes da faculdade de medicina.  

 

Fita 2 - Lado B 

 

Trabalho de seu pai na Patologia clínica do hospital IAPETEC; ligação entre Lopes que 

trabalhava em Anatomia Patológica em Manguinhos e centro espírita que carregava o nome de 



 

 

4 

 

Oswaldo Cruz e ligação com uma pulseira que Oswaldo Cruz também utilizava; história de 

chegada de Lopes como paciente de Leishmaniose e posteriormente tendo permanecido como 

cientista; possíveis ligações de Oswaldo Cruz com a maçonaria e o misticismo ligado a ele; 

simbologia entre os goivos e a família Cruz; comentários sobre Oswaldo Cruz e o seu lema de 

eterna fé na ciência; preocupação de Oswaldo com seus filhos; a família Cruz e a relação com 

a história de Oswaldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

 

Data: 13/06/1986 

 

Fita 1 – Lado A 

 

AL – A sua formação.  

 

EC – É só prá verificar se o nível do som está bom. Bom, eu sou Eduardo Oswaldo Cruz, filho 

de Oswaldo Cruz Filho, neto de Oswaldo Gonçalves Cruz. Eu formei-me segundo a tradição 

da família, que vem desde o doutor Bento Gonçalves, formado também pela faculdade, que 

naquela época chamava-se Faculdade Imperial de Medicina, que depois passou a Nacional de 

Medicina, eu formei-me ainda, assim como meu pai, sob a denominação Faculdade Nacional 

de Medicina. Por uma série de razões que são até difíceis de explicar, descrente, eu nunca 

ingressei em Manguinhos.  Eu acompanhei meu pai, trabalhei, auxiliava meu pai, que era 

bacteriologista em toda a sua carreira e eu sou um frequentador de Manguinhos eu acho desde, 

que eu me lembre, desde uns três anos de idade, que é o tempo que eu posso me lembrar. Eu 

vinha sistematicamente com meu pai, quando nós vínhamos pela subida para Petrópolis, ele 

passava aqui, eu lembro da abertura da avenida Brasil, [19]45, [19]46, e eu tenho a memória 

de ainda subir prá Petrópolis, pelo caminho antigo, que era a entrada tradicional de 

Manguinhos, por trás. De modo que eu tenho prazer em frequentar essa instituição, desde a 

minha mais tenra infância, e depois já como estudante de Medicina, eu durante muito tempo, 

inclusive vários episódios que meu pai teve parte e ficou incapacitado, eu vesti-me de 

microbiologista, apesar de ter feito pesquisa minha vida toda em sistema nervoso central, eu, 

nas ausências de meu pai ainda frequentava Manguinhos, prá manter a produção das vacinas, 

fazer as instalações que normalmente ele fazia, e que era inclusive uma, que eu ganhava 

sustento, porque eu casei antes de me formar, de modo que todo dinheirinho era sempre bem 

vindo. E esse contato de Manguinhos, eu diria que foi complementado por ....  

 

Interrupção na gravação 

 

Realmente eu me sinto hoje em dia privilegiado em ter contato que eu tive desde os primeiros 

anos, que eu tive a oportunidade de viver na mesma casa com minha avó, vulgo Miloca, Dona 

Miloca. Dona Miloca, que era realmente personalidade extraordinária, e nós habitávamos na 

Praia de Botafogo, 406, que era a casa construída originalmente pelo Oswaldo Cruz, 

desenhada pelo Luís de Moraes, que desenhou, que hoje em dia aqui é chamado o Castelo de 

Manguinhos, que em tempos antigos ninguém se referia como castelo, era o prédio principal, 

ficamos definidos, todo mundo se referia, vou prá Manguinhos, era este prédio. Depois surgiu 

o Rockefeller e outras dependências, mas fora o Pavilhão da Peste, o Pombal e o Aquário, que 

eu tive a grata satisfação de encontrar belamente restaurado toda aquela parte do Biotério dos 

pequenos animais, eu agora não vi mais traços do aquário per si, eu não sei como é que está. 

 

RC – [...] na década de 60. 

 

EC – Isso acontece nas melhores famílias, bom, mas, eu realmente tive essa sorte, de 

literalmente, ser criado junto com minha avó, durante toda a minha infância, na praia de 

Botafogo, 406, e os períodos de convívio não eram nem interrompidos pelo verão, quando nós 
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subíamos prá casa que era a grande paixão do Oswaldo, que era a casa de Montes Caseros, 

240. Essa casa ele alugou essa casa durante vários anos, pelo que minha avó dizia, não tinha, 

eu não tinha noção do documento da compra, eu não sei se exatamente quantos anos ele 

alugou, mas certamente, foi a partir de 1906. E a impressão que eu tenho é que ele comprou 

em [19]12, com parte do pagamento da Madeira-Mamoré. De modo que eu não sei até que 

ponto...  

 

Interrupção da gravação 

 

Não estou fazendo acusações à companhia, mas o fato é que Miloca sempre dizia que pagaram 

a primeira parcela, nunca pagaram a segunda, a companhia faliu antes disso, com o colapso do 

boom da borracha, todo o projeto do Madeira-Mamoré ficou sem sentido, e os investidores 

rapidamente correram da raia, em realidade, bom não vamos divagar prá Madeira-Mamoré, 

mas aquilo foi uma epopéia, teve vários grupos financeiros que foram passando de mão em 

mão, e inclusive eu acho que essa delegação, o convite dele ir prá Madeira-Mamoré, era uma 

maneira de encorajar os investidores, que já estava endossado o saneamento pelo Oswaldo que 

ainda estava naquele apogeu do encanto da extinção da febre amarela. A parte sanitária era 

encarregada aos médicos americanos, e várias fotografias da barragem, e pelo relatório que ele 

faz do Madeira-Mamoré, sente-se que teve aprovação total, mas enfim, durante o verão nós 

habitávamos na Monte Caseros, 240, que foi a casa em que o Oswaldo eventualmente faleceu, 

no quarto da extrema esquerda, dando prá uma bela varanda, que foi totalmente anarquizada a 

fachada da casa. Essa casa então, tanto na Monte Caseros, 240, quanto na Praia de Botafogo, 

406, moravam então, minha avó, Liseta, que era, eu ousaria cometer a imprudência de dizer 

que era a filha favorita, que é, não está no papel, mas era óbvio. 

 

AL – Perdão, está no papel. (Risos) 

 

EC – Está no papel. É um negócio que... 

 

SP – Vergonhoso, escancarado? 

 

EC – Dentro, era o homem, era mais velho, era o homem de confiança dele era o Bento, era o 

apoio dele.  

 

AL – Ele dera o nome do avô.... 

 

EC – O nome do avô, e esse merece outra ressalva, eu não quero secar várias fitas de vocês 

aqui, dizer só as essenciais, mas de forma que também, durante os verões, nós tivemos esse 

convívio. Em 1939, vovó chegou à conclusão que a casa estava grande demais, ou a casa 

estava grande demais para a família, ou a casa estava grande demais para a bolsa, eu acho que 

foi mais a bolsa do que o excesso de pessoas, então, vovó tomou a providência de dividir o 

terreno entre os seus filhos, e a casa foi alugada por um colégio que se chamava São Marcelo, 

um colégio de meninos. Então, a partir de [19]39, quando, Liseta foi a primeira a construir 

casa e a primeira a se mudar, e depois em rápida sucessão, o Bento, avô da nossa querida 

Stella aqui, o Bento, como o filho que estava em boas condições financeiras, adquiriu o 
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terreno do Walter, que era o filho mais moço, então o terreno do Bento era duplo, e tinha uma 

magnífica casa com jardim, do Burle Marx, sobretudo... 

 

SP – Incompreensível. 

 

EC – Não, dele daqui, da Alfredo Gomes, 1, o projeto era do Burle Marx.    

 

SP – Estou falando aqui do Rio. O terreno da.... 

 

EC - Da Alfredo Gomes que era uma rua de abertura recente, não existia, tinha uma ligação de 

Bambina até a esquina de Muniz Barreto, e na minha infância, onde era a rua Alfredo Gomes, 

era saibro, e inclusive tinha um barranco, no meio da rua tinha um barranco de mais de um 

metro de altura, que nós nos divertíamos, costumávamos despencar, porque tinha uma rampa 

central, e quem não acertava direto na rampa, despencava do barranco, bom, mas, nós então 

passamos a morar a absurda distância de duas quadras de minha avó, quer dizer, o vizinho, a 

outra filha, Ercília, sem consultar os irmãos, não é uma crítica a Ercília, mas Liseta ficou uma 

fera, porque Liseta teria estendido o terreno dela, e estaria interessada em comprar. Papai não, 

papai estava com a sua casinha, estava muito contente, uma casa que em breve será demolida, 

mas é desenho, você que é arquiteto...  

 

RC – Inaudível. 

 

EC – Não, do Carlos Leão, do escritório do Lúcio Costa, alguns anos atrás houve até uma 

exposição sobre Carlos Leão, e o desenho da casa que era até uma casa bem simpática, 

constou até dessa exposição, mas enfim, o fato é que durante esse longo período eu tive essa 

oportunidade ímpar, de ter um convívio muito íntimo com minha avó, mas principalmente 

com Liseta, Liseta, eu diria, como testemunha ocular da história, ela era até um pouco 

suspeita. Porque ela tinha tal admiração pela figura do pai, Liseta às vezes em que a gente 

começava a falar, ela começava a chorar, qualquer coisa que envolvesse o velho Oswaldo, ela 

era absolutamente siderada. A Miloca, não, Miloca era aquele negócio, morreu, morreu, as 

coisas que nós conseguimos guardar eram graças a Liseta, e outras coisas à minha teimosia, e 

depois eu peguei vovó com um relógio, aquele cebolão, que era da época, aquele cebolão de 

ouro, eu peguei vovó, arrancando, querendo arrancar a tampa do cebolão, para vender. “Esse 

relógio á antigo, vou vender isso aqui”. “Ah, então fica prá você”. Então graças a Deus, o 

relógio que pertencia ao doutor Bento está passando muito bem obrigado, devidamente 

reparado, em plenas condições de funcionamento. Mas, devido a essas oportunidades que eu 

diria, a , eu tenho o maior prazer em falar aqui o tempo que for necessário, prá contar alguns 

dos fatos, porque muitas coisas, não estão nos livros, e o fato é o seguinte. Os primos, 

digamos, os meus irmãos, e os demais primos, o Oswaldo, filho de Liseta, nunca se interessou, 

digamos, fez um curso de Engenharia, interessado em eletrônica, era uma figura magnífica, 

mas não tinha aquele gostinho e realmente, quem teve a oportunidade de uma exposição maior 

foi Robertinho, Roberto de Azevedo, primo ? 

 

SP – Meu primo. 
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EC – Primo-irmão, e mas pelo lado artístico-literário, que Liseta era figura de uma cultura 

geral enciclopédica, mas mamãe criticava Liseta, dizendo que a cultura de Liseta tem um 

problema, Liseta não escrevia, ela tinha um conhecimento de história, que daria prá ela ser 

uma historiadora de primeiro time. Liseta, das coisas que eu me lembro, ela passou a vida 

inteira, com uma das grandes amigas, Maria Penna, filha de Belisário Penna, que frequentava 

a casa, e Liseta passou, tanto quanto eu posso me lembrar, toda a tarde, ela tinha a coleção da 

vida de Spartacus. Não que ela fosse uma figura religiosa, muito pelo contrário, ela tinha esse 

especial prazer de descobrir todas as bandalheiras feitas em nome da Santa Madre Igreja. 

Então, bem vividos, eu graças a Deus ela me deu alguns livros de presente, História sobre a 

Inquisição. Então, ela lia e sublinhava, ela andava sempre com um lápis vermelho, nunca mais 

vi, vermelho de um lado, azul do outro, uns lápis grossos, então toda a literatura. E ela, tinha 

todo o Anatole France, que nós estávamos vendo uma carta que o Oswaldo fazendo aquela 

citação, quando o Anatole France veio ao Brasil e escreveu uma frase em homenagem ao 

Oswaldo, frase essa que está transcrita no reverso da medalha da febre amarela no Pará, o 

Hércules que esmagou a hidra, cobra vitrificada, e um Hércules devidamente reproduz, e a 

pobre da hidra despedaçada no chão, e em torno, tem a frase do Anatole France. E ele, o 

Oswaldo, a paixão dele era a literatura francesa. De modo que, após a morte de Liseta, o 

grosso da biblioteca que era do Oswaldo, e que tinha ficado tudo na mão de Liseta, graças a 

Deus, concentrou tudo, mas quando houve digamos a divisão do espólio, eu fiquei com a parte 

mais de [...], tinha ainda a parte, algo relacionado com ciência, e o Robertinho ficou com a 

parte de Literatura. Então os Anatole France, o Voltaire, o Voltaire, que era outra paixão dele, 

os Voltaire, os Anatole France, o outro espanhol, que nunca foi de língua internacional, 

cidadão chamado Plácido [...], nunca chegou a ser [...], e isso era a literatura de recreação do 

Oswaldo, e esse grosso está com o Robertinho. A biblioteca médica, num dado momento, a 

título de ajuda a Miloca, foi transferida aqui prá Manguinhos. O Senado votou uma verba que 

era para aquisição da Biblioteca, e é o que se encontra no Museu. Mas aparentemente o 

pessoal achou que o volume da Biblioteca não impressionava, começaram a enxertar algumas 

outras coisas, então, vieram enxertadas outras obras que não são propriamente obras médicas 

ou científicas, que estão aqui na biblioteca. Agora, essa história vai entrando por essa linha, 

uma deixa para uma rixazinha particular. Uma coisa que eu também não vi em lugar nenhum 

era a paixão do Oswaldo por arquitetura, eu acho que nada melhor do que olhar aqui prá fora 

pela janela, e você realmente, sente a paixão, e ele tinha uma fascinação pela arquitetura, a tal 

ponto que Liseta me contava que andando de trem, por exemplo, quando viera de Paris para 

Berlim, ele passava numa cidade, saltava no meio da viagem, ele via um prédio que ele 

gostava, saltava, pega a mala correndo, ficava hospedado num hotel para explorar a arquitetura 

da cidade. E o Oswaldo tem, graças a Deus, eu salvei, um dos bons tratados de arquitetura da 

época, grosso, em alemão, ele tinha uma certa vergonha de falar alemão em público, tanto que 

na exposição de Berlim, ele recusou-se a falar. E todo o mundo dizia assim, não, isso é 

trabalho da instituição, não é meu. Ele colocou, acho que foi o Rocha Lima, algumas palavras 

de agradecimento, mas Oswaldo disse, “Não isso aqui é a glória de todos.” Mas ele tinha uma 

certa limitação, apesar de ele ter começado a estudar alemão muito cedo. Quando ele 

começou, logo depois de formado, ele começou a frequentar a Policlínica, na avenida Central, 

ele frequentou a Policlínica, onde ele conheceu o Salles Guerra. Eu não sei, talvez, se fosse a [ 

]inha prá dar o depoimento, eu teria refrescado as idéias, ele conheceu Salles Guerra quando 

ele deu uma consulta, ele chamou o Salles Guerra prá ajudar ele a receitar, naquela época, 

você não receitava, vai lá na farmácia, compra um [    ]  gel intramuscular, não, você ia na 
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farmácia prá aviar uma receita. Então o farmacêutico fazia a receita, você levava na farmácia, 

ele preparava a medicação, e você tratava o paciente. Tomar uma colher das de chá, como era, 

em português castiço, três vezes ao dia, então você tinha que preparar a medicação, e ele havia 

chamado o Salles Guerra para dar um apoio na, aviar, preparar uma receita prá esse paciente, e 

o Salles Guerra e ele simpatizaram muito, e na vez seguinte, quando Liseta caiu doente, ele 

chamou o Salles Guerra. Porque ele, e essa história se repete ao longo dos tempos, ele tinha tal 

preocupação com os filhos, que ele não queria tratar os filhos, ele sempre não queria assumir 

aquela responsabilidade, sempre ele chamou alguém prá fazer o tratamento. E isso tem vários 

episódios, se sobrar algum tempo hoje a gente pode voltar. Porque eu acho que eu realmente 

tive essa sorte, de ser dentro da geração, quem mais manteve esse contato, principalmente pelo 

lado médico, o lado da carreira dele, e esse aspectos curiosos, como por exemplo o interesse 

dele da, na arquitetura.  

 

RC – Você tem os trabalhos dos arquitetos da época? Quais eram os arquitetos?   

 

EC – Então, deixa eu te dizer aqui a minha mágoa. Nos tempos em que dona Emília 

Bustamante era bibliotecária, que deveria ter uma placa de bronze na fachada daquela 

biblioteca, que se existe uma biblioteca em Manguinhos, deve-se a dona Emília Bustamante. 

Dona Emília, que teve o seu primeiro emprego como bibliotecária, aos dezoito anos, passou a 

vida inteira aqui, dentro dessa instituição, saiu quando houve uma nomeação, não sei dizer de 

quem, mas que criou uma incompatibilidade, prá nossa sorte ela saiu e foi prá Faculdade de 

Medicina, e salvou a biblioteca da faculdade de Medicina, quando nós viemos aqui pro 

Fundão, viemos com uma coisa que não existia na Praia Vermelha, que era a biblioteca 

realmente funcionando. Mas, como papai, [...] em dona Emília como bibliotecária, eu sempre 

aqui tinha trânsito total, e eu sempre aqui tive trânsito, isso hoje em dia eu tenho certeza que 

não acontece, mas hoje em dia, várias pessoas iam na biblioteca, levavam os livros prá casa e 

saqueavam a biblioteca, e levavam inclusive para suas casas, e aquilo passava a ser 

propriedade particular, você ia lá pedir um tal livro, ah, mas bom, então, prá botar o nome de 

algum dos culpados, professor Thales Martins, com quem eu comecei a trabalhar, que era 

substituto do Osório de Almeida, o Thales pegava coleções de revistas inteiras e levava prá 

casa, tinha na casa dele uma magnífica biblioteca montada. Quando o Thales morreu, eu pedi a 

dona Emília, eu era tratado a filé mignon pelo Thales, eu pedi a dona Emília uma relação de 

todos os livros e revistas que estavam na casa em nome do professor Thales Martins, e eu fui à 

viúva e disse “Olha, nem me lembro o nome dela, esses livros aqui são de Manguinhos e vai 

vir uma Kombi apanhar”, de modo que, agora o que me irrita é que eu sabendo dessa coisa, 

peguei, ele tinha o original do Violet Leduc, o volume original, um troço desse. 

 

 

SP – Qual o nome do livro? 

 

EC - Violet Leduc.  Foi o homem que restaurou o gosto do gótico na França, foi o homem que 

fez a restauração de Notre Dame, restauração de Chartes.  

 

RC – Um dos pioneiros da restauração. 
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EC – Um dos pioneiros da restauração externa, e inclusive tem algumas coisas criticadas como 

por exemplo, Carcassone, se você tendo oportunidade é um negócio, fazer uma peregrinação. 

Tem meu orientando, como arquiteto, você tem que fazer uma visita. Um arquiteto tem que 

visitar o Alhambra, e tem que ir a Carcassone. Carcassone [..] 

 

SP – Mas e o livro? 

 

EC – O livro eu fazia, estava na casa do Thales Martins, peguei, morava na casa. Agora, 

quando eu fui fazer meu doutorado nos Estados Unidos, me pai me cobrou e disse olha, dona 

Emília diz que tem esses livros aqui com você, devolve. E eu, estava indo prá fora, devolvi, 

entreguei lá a dona Emília, tudo tranquilo. Quando eu voltei dos Estados Unidos, liguei prá 

dona Emília, disse, dona Emília, só quero o Violet Leduc. Ela me disse, “Olha, não está mais”, 

sumiram, então, se um dia vocês encontrarem aí debaixo, na mesa, uma edição do [...] é a que 

era, não sei se estava com o ex-libris. Mas,  enfim, tem esta paixão pela arquitetura, aí você 

disse que queria alguma coisa com a arquitetura, interessa arquitetura ? 

  

RC – O desenho do Alhambra, feito no castelo é de inspiração de Oswaldo Cruz ou de Luiz de 

Moraes, o arquiteto? 

 

EC – Bom, eu posso, pelo amor de Deus, só não me deixem, vocês já viram que minha 

tendência ésair se perdendo por acaso, o negócio é o seguinte, quando Oswaldo chegou em 

Paris, tinha sido acabado de inaugurar um novo jardim em Paris, que era o Parque de Mont 

Souri, e o parque de Mont Souri é um jardim que os franceses dizem a anglaise, que não tem 

aqueles canteirinhos formais, de Versailles, espaçados, canteiros todos certinhos, não, é mais 

colinas gramadas, uns arbustos e umas árvores e esse jardim foi aberto para o que chamava a 

exposição internacional, e tinham vários países contribuíram com os pavilhões. Dentro do 

parque de Mont Souri existia um pavilhão que chamava-se le Palais Bardot, Bardot tinha sido 

o nome de um tratado que estabeleceu aliança entre a França e a Tunísia e Bardot era o 

subúrbio de Tunis, era o palácio de verão do [?] de Tunis, que na época era como aqui, 

Leblon, era uma coisa completamente fora da cidade. E, esse palácio seria então uma 

homenagem ao tratado de Bardot, e o Oswaldo se encantou por aquele prédio, tanto que tem 

um croquis de mão própria, que eu não consigo atender a todo mundo nesta instituição, é um 

croquis, feito por ele, que não tinha um grande jeito prá desenho, se tivesse deixado com a 

Lisetinha tinha saído muito melhor. Tem o croqui que está ali no, Museu, como é que se 

chama aquele Museu da Vida? 

 

SP – Cavalariça. 

 

EC – Está na Cavalariça, estava na parede, ampliado, o desenho em si certamente é menor, e 

esse era o Palais Bardot que o Oswaldo se encantou. O Moraes, a quem ele conheceu no trem, 

o Moraes na época, estava fazendo a reforma da Igreja da Penha e ele era um jovem arquiteto 

português, recém-chegado, passando por ali, e ele se encantou pelo Moraes e era companheiro 

de conversa, no trem, ele saltava aqui e Moraes continuava pela Penha, e os primeiros contatos 

que ele teve, que eu acho que é bem expresso naquela foto que nós vimos, tem dedicatória pro 

Ezequiel, um sonho quase realizado, o sonho dele era construir um palácio da ciência, ele fez, 

ele deve ter dado pro Moraes aquele croquis, e o Moraes, baseado naquilo, e num esquema 
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que ele fez, com o , vocês sabem, da organização do laboratório de dois andares, o corredor 

central, as salas, aberturas nos dois templos, baseado naquilo, o Moraes fez uma planta de dois 

andares, e finalmente fez o Pombal. Agora, é só uma pequena divagação aqui, confesso de que 

é uma das coisas que fiquei meio frustrado. Eu durante os anos que eu passei em Paris, eu 

passava todo o dia em frente ao dito prédio. Eu era residente da Cité Universitaire, tomava o 

metrô no Mont Souri, estação de Montsouri, e ao cair da tarde eu ia jantar, num restaurante 

que chama-se Babel, no Museu de História da Ciência de ???, eu ia a pé da Divisão 

internacional até o Museu e passava na frente, nunca prestei atenção, nunca me chamou 

atenção, olha, isso aqui parece com Manguinhos, ignorou, eu tentei, recentemente eu fui a 

Paris, e eu digo, não, vou ver o original, cheguei lá, não sabia, tinham erguido um prédio 

modernoso, horroroso, entrei lá dentro, eu fiz papel de louco completo, porque onde era o 

observatório meteorológico, não como você vê na literatura, o observatório ficava ali, bem no 

parque de Mont Souri, lá em cima, lá no extremo norte, era o observatório metereológico, em 

Mon Souri, eu entrei lá, não sabia que era observatório, mas não é isso que eu quero, o prédio 

era todo de madeira, era uma rampa, dessas coisas, que são feitas prá exposição. 

 

RC – Era prá ser temporário? 

 

EC- Era prá ser temporário, e eles depois instalaram esse observatório metereológico, mas 

minha frustração maior, foi quando eu fui prá origem e descobri que existia um Museu Bardot, 

em Tunis. O Museu Bardot .... 

 

 

 

 

Fita 1 – Lado B 

 

 

SP – Estava em Tunis, já?  

 

EC – Nessas alturas eu descobri que o Palais Bardot tinha virado o Museu Bardot, e  que hoje 

em dia, a cidade de Tunis não mais era uma cidade, era separada, era apenas pelo subúrbio de 

Tunis, mas aí escrevi pro diretor, entusiasmado, quem sabe, faço até uma viagem a Tunis prá 

ver a origem do prédio, e o cidadão, que tinha um nome assim bem árabe, meu Deus como é 

que chama, não interessa, muito simpático, me disse não,  nós estamos aqui para dar 

continuidade ao palácio de verão, do rei de Tunis, e eu pedia prá ele então me mandar umas 

fotografias. Ele me mandou umas três fotografias e eu disse, não é nada disso, não tem nada a 

ver com isso, era um prédio que mais parecia uma garagem de ônibus. Não senhor, eu quero o 

verdadeiro, como era, foi demolido. Aí o sujeito deve ter ficado meio, não sabe que era lá, aí 

me mandou várias outras fotografias, não tem nada, é a mesma situação que é o Alhambra, se 

você olha o Alhambra de fora... 

 

RC -   É porque ele pega outros aspectos do Alhambra.  
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EC – Mas o Alhambra, toda a decoração, toda a riqueza do Alhambra é por dentro, e 

Manguinhos, é um sobre Alhambra. Então o Alhambra, virado ao avesso, é o Alhambra 

voltado prá fora, e os laboratórios de uma austeridade, aquela coisa puramente funcional,  

 

RC – Aquela assepsia...  

 

EC - E aquela riqueza decorativa do exterior. E o Alhambra, como toda a construção você 

pega, os melhores exemplos de arquitetura mourisca, e ao sul da Espanha. Você pega, não, não 

vou entrar pela arquitetura se não vai. O Alhambra era Medina al Vassalo, que é outra 

maravilha, mas enfim, mas ele provavelmente entusiasmou com o Moraes e o Moraes fez uma 

réplica deste pavilhão, que é uma fantasia de um arquiteto francês, não tem nada como 

exemplo que eu dei de arquitetura, aquilo é uma fantasia. Da mesma forma que você tinha 

prédios, renascimento de arquitetura egípcia, aquilo trata-se de imitação legítima, perfeito, 

mas é um pastiche, mas enfim, ele voltou e iniciou a construção do ... 

 

Interrupção na gravação 

 

EC – Onde é que nós estávamos, o retorno dele de Paris, esse desejo dele de construir, prá ele 

era um sonho, que era bem exemplificado naquele cartão, que ele mandou pro Ezequiel Dias, 

que era casado tia Miuça, tia Lúcia, irmã de vovó Miloca, uma senhora que eu ainda tive um 

bom convívio com ela, mas nunca assim conversamos nada, de modo que eu não tenho 

nenhuma recordação que tenha, [...] adquiri umas histórias humorísticas, mas que não cabem 

aqui. O Moraes, depois de construir Manguinhos... 

 

AL – Perdão, o senhor estava falando sobre um cartão que Oswaldo Cruz teria mandado pro 

Ezequiel. 

 

EC – No cartão tem os dísticos, um sonho quase realizado, ao Ezequiel. 

 

AL – É Zequinha. 

 

EC – Não acho que foi Ezequiel. Isso está sendo de cabeça, não tenho mais, eu te digo, posso 

te dar os detalhes, eu sou um animal estritamente visual, não pelo fato de ter passado minha 

vida fazendo pesquisa sobre visão, mas eu sou um bicho visual, então é um cartão que a parte 

de baixo é circular, e está em cima, e depois uma letra embaixo, assinado por Oswaldo, no 

canto superior direito “Um sonho quase realizado”, ao Ezequiel, embaixo assinado Oswaldo.  

 

AL – Nós temos, esse cartão faz parte do nosso acervo. 

 

EC – Esse eu vi ele ali hoje. Mas, enfin, depois ainda daqui, falando do Moraes, o Moraes 

depois da construção de Manguinhos, o Moraes estabeleceu uma reputação como construtor 

de prédios especializados na área médica, então ele tem várias obras e algumas casas 

particulares, evidentemente em Santa Tereza, sim a casa dele particular em Petrópolis, que eu 

só lembro da piscina, não lembro da casa, e o prédio da Faculdade Nacional de Medicina, na 

Praia Vermelha, o prédio da Policlínica, na Rio Branco, enfim, bom isso são divagações sobre 

arquitetura, agora, o que que a gente podia ver mais aqui? Chegou? Chega. Vamos lá, Ana. 
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AL – Não eu gostaria, não é porque eu tinha pensado aqui numa coisa, se o senhor, sobre o 

senhor, estava falando de Manguinhos, o senhor contextualizasse prá gente melhor um pouco 

esse período em que o senhor frequentou Manguinhos e que o senhor substituiu seu pai, em 

que ano foi isso, em que ano isso aconteceu? 

 

EC – Assim, de fato, frequentar, porque eu nunca fiz parte do staff, o que eu fiz foi realmente 

cobrir buracos perante eventuais ausências do meu pai, eu era também frequentador nos 

tempos de uma figura notável que era meu tio Walter, que tinha aqui o pavilhão da Patologia e 

o Walter tinha assim um tratamento de filho pelo Walter que realmente era figura fabulosa, e 

então, também frequentei, aqui que naquele tempo se chamava prédio da Patologia, hoje não 

sei como é que é ... 

 

RC – Pavilhão Carlos Chagas. 

 

AL – Pavilhão Carlos Chagas. 

 

EC – De modo que realmente, dessa época precoce e  no início da minha carreira, o meu maior 

contato, a parte do escritório de meu pai, eu vinha prá cá, fazia lá, controle lá da vacina, nem 

me lembro mais o que que era, e a Biblioteca, a Biblioteca, com dona Emília e sempre 

frequentemente dona Emília me pedia sugestões dos livros que achava interessante de 

comprar, e com tio Walter vinha aqui, no laboratório quando ele tinha estrangeiros, tinha, 

fazer mais companhia, mas participação ativa, eu nunca tive, participação ativa. 

 

AL – E isso mais ou menos em que época? 

 

EC – Cinquenta e poucos. Até, digamos, voltar dos Estados Unidos, 60 e pouco, 62, depois de 

60 e pouco, até a morte de papai, e depois tio Walter, década de 60. E aí, só  esporadicamente 

que eu entro aqui, e nesses últimos anos, quando foi transformado realmente em Fundação, e 

meu pai foi nomeado primeiro diretor do Instituto, é porque essa inclusive dei algumas coisas 

prá Manguinhos, documentos, e que simplesmente desapareceram, então, só prá servir de um 

alerta, houve aqui, quando foi inaugurada as Cavalariças, prás crianças verem,  o senhor que 

era o diretor aqui da instituição cujo nome não precisa de citar, me convidou então prá vir a 

cerimônia, as professorinhas trazendo as crianças, e eu entreguei na mão dele o que eu achava 

que era um documento extremamente interessante, que era o primeiro boletim escolar do 

Oswaldo, porque o Oswaldo começou a ser alfabetizado lá em São Luís do Paraitinga, pela 

mãe. Só depois que ele veio aqui pro Rio ele foi colocado no colégio, cujo nome 

evidentemente eu não lembro, e depois, ginásio, começa com F, mas era um boletim, e esse 

boletim reflete bem a figura do Oswaldo, ele nunca foi aluno brilhante, não era de brilharecos, 

ele era modesto, calado, quieto no seu canto, como dizia, cumpre suas obrigações, e era o que 

ele fazia, cumpria suas obrigações, eu entreguei na mão do diretor em exercício e foi a última 

vez que esse documento foi visto. E depois eu fui procurar a dona Emília, e disse dona Emília, 

[...], eu não podia quebrar a hierarquia, não podia entregar na mão de dona Emília, na frente 

do diretor da instituição, eu entreguei. “Ah, interessante prá [..] botou no bolso do paletó, 

provavelmente entrou na tinturaria chinesa e foi macerado, (risos) quando eu fui perguntar prá 

dona Emília, ela disse, ninguém nunca me entregou. Essa eu perdi, mas vocês permitem uma 
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rasgação de seda, hoje em dia foi um prazer de eu estar aqui com vocês, porque agora a gente 

sabe que a coisa é prá valer. 

 

AL – Esse arquivo do Oswaldo Cruz que nós temos aqui ele tem assim, tem basicamente, 

poderia dividir assim, em termos de origem, em duas partes. Um parte, que a gente não 

conhece muito bem essa história, que provavelmente são papéis que o próprio Oswaldo Cruz 

deixou na instituição, porque ao mesmo tempo, ele mistura documentos pessoais com 

documentos da instituição, e isso, enfim, quando foi inaugurado o museu, isso já estava aqui,  

 

EC – Já estava aqui.  

 

AL - E eu sei que quem tratou boa parte desses documentos foi um funcionário chamado 

Albino Taveira, porque existe umas capas de processo onde ele escreve com lápis azul, e ele 

escreve em cima dos documentos com esse mesmo lápis azul.  

 

EC – Não era o Luís Fernando? 

 

AL – Não, não, Luís Fernando era o museólogo, diretor do museu, mas eu acho que o Luís 

Fernando já herdou isso, está entendendo, eu tenho a impressão, então que isso já veio, essa 

documentação, eu não sei direito a história dela, o Olympio da Fonseca Filho na história de 

Manguinhos, fala sobre alguns conjuntos de documentos que fazem parte desse arquivo 

inicial. 

 

EC – Você sabe que isso foi também, é uma espécie, o sujeito quando chega em minha 

provecta idade, começa a lamentar as burrices que você fez no passado, e não as que você fez 

de menos, mas tinha sido Olympinho, foi meu professor na faculdade, e quando tinha 

cerimônias do busto do Oswaldo Cruz, homenagem, eu sempre estava com doutor Olympio, 

inclusive o Jurberg, na época, foi companheiro de Manguinhos, entrou prá Medicina, mas eu 

nunca explorei [...], eu lembro que eu ia de carona com doutor Olympio, ele me levava de 

carro para casa, mas é o tal negócio, “Ah, não, nos tempos do seu avô...”, eu nunca peguei 

realmente prá, o Olympio, uma das poucas pessoas, que teria realmente coisas sui generis prá 

contar. Não tem mais ninguém.  

 

AL – E é engraçado, a esse acervo inicial foi acrescido documentos que estão juntos, assim, 

mais ou menos orgânicos, inteiros de documentos, muitos documentos posteriores à época 

dele, então, nós tivemos que criar uma série Diretores do Instituto, quer dizer, tem documentos 

do Carlos Chagas, do Henrique Aragão, do Cardoso Fontes, enfim, documentos... 

 

EC – Toda a sequência.  

 

AL – É, não toda, mas boa parte dessa sequência a gente tem, quer dizer, isso foi acrescido a 

esse arquivo, mas não totalmente, entendeu, foi acrescido assim, parcialmente, quer dizer, eu 

já tentei buscar aqui, esse fio, entendeu, quem fez isso, quem tratou, quem juntou depois esses 

outros, porque juntou, porque foi feito isso, qual foi a lógica, e eu não consigo ... 
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EC – É a única coisa que eu tenho a lamentar, a descendente aqui vai me permitir, você sabe 

que o teu avô ia escrever um livro sobre ele, e pegou com Miloca todos os papéis, tomou um 

navio, [...] e levou, não tenho a menor idéia do que que ele teria levado, eu não acredito que 

fosse nada de correspondência familiar, o Bento queria escrever um livro sobre a carreira do 

Oswaldo Cruz, jamais ele publicou.  

 

AL – Talvez esteja lá por exemplo a nomeação dele prá diretor no Instituto Soroterápico 

Federal, a gente não acha em lugar nenhum. Que é um documento importante. Nós temos a 

carta do Nunes de Andrade, o Barão convidando, a resposta dele, o documento de nomeação 

dele prá diretor a gente não tem. Umas coisas assim importantes, o diploma da Faculdade 

Nacional de Medicina a gente não tem. 

 

 

EC – Se vocês continuarem indo tão bem quanto estão, da próxima vez eu te dou o diploma. 

Está comigo. (Risos) 

 

EC – Então como preliminar eu vou fazer o seguinte: vou fazer um xerox a cor, tamanho 

natural, que tem o diploma do Bento, e o dele, que ele guardava as coisas todas do pai.  

 

AL – Hum, hum. E aí quer dizer, pelo que o senhor diz, a pessoa que ficou como guardiã 

dessa memória dele depois da morte, teria sido a Liseta, né? E boa parte das coisas que a gente 

tem, uma das coisas mais interessantes que a gente tem, foram doadas pelo senhor e pelo ... 

 

SP -   Roberto. 

 

AL – É, Roberto, marido da ... 

 

EC – É, o Robertinho, porque eu estava te dizendo, o Roberto era o outro dos sobrinhos 

chegados a Liseta, Roberto sempre foi mais moço que eu, tem uns sete anos, só. Eu não aceito, 

porque Robertinho está com 60, pior é que eu estou com 67 anos. Mas, realmente, quer dizer, 

o negócio das cartas, nós, fomos criados, é o que eu digo, como o Oswaldo era mais meu 

irmão mais velho do que  

 

Interrupção na gravação 

 

EC – Passamos o verão juntos, era o meu irmão mais velho, Oswaldo Cruz Vidal, filho da 

Liseta, e o irmão mais moço, que era o Robertinho, que era conterrâneo, contemporâneo, e 

todo mundo morando na mesma rua, quer dizer, de forma que, esses episódios, o negócio era 

realmente que a gente era uma família então, desse pessoal que teve realmente uma exposição, 

e isso não é pelo fato de eu ter 67 anos de idade no lombo, eu começo a me preocupar e fico 

chateando a Stella sempre, e tem coisas que não estão escritas que precisa transmitir, tradição 

oral, nem que seja, se eu fosse um pouco menos preguiçoso eu devia ter começado isso há 

vários anos atrás, mas eu te digo, eu quando saí daqui e fui lá prá, dirigir essa fundação em 

Londres, ah, lá eu vou ter muito tempo, à vontade, e tinha, prá não deixar aqui num 

apartamento, mudando prá casa de um, prá casa de outro, a grande maioria eu levei, mas nem 

tudo, ainda tem coisas aqui que está na casa do secretário da Academia de Ciências, que estão 
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casados, tem um apartamento grande, eu tenho a impressão que tem algumas coisas que eu 

antes de ir embora, eu vou dar uma batida, e te digo, mas de, digamos documentos 

fundamentais, nada mais. 

 

AL – Além do diploma. 

 

EC – O diploma está lá, bonitinho, estalando de novo, passou a vida inteira trancado no 

escritório de papai, em um tubo que é o original, um tubo de latão, fechado em cima, parece 

esses tubos que você usa prá despachar documentos, redondo, desse tamanho, está lá todo 

enroladinho, com papai me deu, esse aqui é o diploma de papai, mas primeira vez que eu fui 

abrir descobri que tinha também o do Bento, ainda[... ], nem que eu dê em suaves prestações, 

mas de imediato... 

 

AL – E quanto às tradições médicas, né, que desde o Bento, essa tradição de método, toda 

geração tem mais de uma, né, seu pai por exemplo teve três  

 

EC – Três, três, todos.  

 

AL – Homens, né? 

 

EC – Homens. E dos meus vieram quatro, ninguém quis Medicina, e a filha do Walter Izar, 

que... 

 

SP – E Vera. 

 

EC – Também foram criadas sem ter o menor contato com a família, aí são coisas que são prá 

ficar registradas, não é, por uma série de razões, Izar e Vera, eu vim conhecer Izar, quando eu 

fui prá Faculdade de Medicina, não sabia da existência, não sabia da existência, então, eu 

estava dentro da Faculdade de Medicina, e era absolutamente [...]. 

 

Interrupção 

 

ET – Falar um pouco assim do Oswaldo Cruz e a fotografia, porque eu acabei fazendo, eu 

trabalhei minha dissertação de mestrado foi sobre as fotografias do Instituto. Quer dizer, a 

fotografia é uma coisa que tem muita importância na instituição já desde os seus primórdios, 

desde a época do Oswaldo Cruz, quer dizer, antes até de Oswaldo Cruz, já desde 1906, já 

houve, Joaquim Pinto da Silva, o J. Pinto, já começa a prestar serviços aqui, ele entra como, é 

contratado depois como foto micróbios, fazer a fotografias de microscópio, mas acaba... 

 

EC – Tinha no catálogo da exposição de Paris, um aparelho fotomigrográfico, da Zeiss, que 

era a última palavra, o último produto em tecnologia. E hoje vocês vêem, usam o microscópio 

eletrônico, que é um aparelho Zeiss original. 

 

ET – Deixa só eu completar a idéia, quer dizer, a importância da imagem da fotografia prá 

instituição era uma coisa evidente, agora eu tentei buscar também a aproximação do próprio 

Oswaldo Cruz com a fotografia, e eu encontrei duas referências, uma é a do Ezequiel Dias, 
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onde ele faz uma referência que Oswaldo Cruz chegou a comprar uma Kodak ou ganhar uma 

Kodak, e que gostava muito da Kodak, mas que a partir de determinado momento, o Ezequiel 

Dias fala isso textualmente, possivelmente depois de uma viagem prá Europa, prá Itália, onde 

ele viu as maravilhas da antiguidade e tal, e perdeu o encanto que ele tinha com a Kodak e 

parou de fotografar, esse é o depoimento do Ezequiel Dias.  

 

EC – Doutor Ezequiel está totalmente errado, aí é que começou o encanto dele pela fotografia.  

 

ET – Agora, por exemplo, pro nosso acervo, a gente não tem nenhuma fotografia tirada pelo 

próprio Oswaldo Cruz.  

 

EC – Tem, centenas. Tem centenas, todas essas placas de vidro, ele tinha uma primeira 

maquininha, nos tempos precoces dele, na primeira viagem ele comprou um aparelho que 

fotografava duas imagens prá serem vistas num visor especial que era uma coisa altamente 

anormógrafa, então você comprava desde os locais pontos turísticos, você comprava essa 

montagem, isso é uma coisa que atingiu o apogeu na era vitoriana na Inglaterra, e você tinha 

cartões-postais de vistas da cidade, passeios, enfim, era um divertimento de salão, considerado 

altamente adequado, era ensino instrutivo. Bom, o Oswaldo comprou uma máquina que era 

uma máquina de frente naquela época, que era de uma firma chamada Richard, e ele comprou 

essa em 1906, era intitulada “verascope” Richard, o verdadeiro, ver era verdade, você tinha a 

imagem em três dimensões. Com essa máquina, ele fotografou tudo, tudo, tem aqui coisas das 

primeiras, desde as primeiras construções de Manguinhos, até os últimos anos, você sente que 

ele parou de fotografar, eu fuçava essas coisas todas, eu não tenho memória, isso aqui foi 

tirado na casa de Petrópolis, em 1917. Não tem nada que eu possa assim amarrar precisamente 

com uma data, agora, dá para dar uma paradinha. 

 

Interrupção na gravação 

 

AL – Não essa uma em Paris que está o Bento e que o Oswaldo Cruz escreveu...? 

 

EC – Não, essa é ele com Bento no colo, cabelo cortado rente, cabelo arrepiado, essa é uma 

foto dele com Bento, de marinheiro, você está vendo que a minha memória visual é forte, 

nome é que está sumindo, não tem montes, montes, literalmente montes, e é aquele negócio 

que eu estava falando, eu deixei duas caixas de madeira cheias de placas de vidro, tiradas do 

escritório de papai, que tinha sido esse escritório de papai, que ele se transferiu prá esse prédio 

aqui da ponta, e entreguei à dona Emília, quer dizer, está aqui dentro da instituição. Agora, o 

grosso, o que está comigo, são os negativos, porque você tinha que fazer, você fotografava na 

chapinha de vidro, e depois você fazia a viragem prá ter uma imagem positiva, então, na 

minha última vinda aqui eu encontrei um antiquário e um pessoal especializado, em negativos, 

eu encontrei no antiquário, um visor original do verascope Richard. Tem, tem que estar aqui, 

eu trouxe e desembarquei dentro do campus.  

 

AL – Tem que procurar na Reserva técnica do Museu.  

 

EC – Pois é, e com aquilo, e vocês achando as duas caixas, você senta em uma semana.  
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RC – Está prá ser descoberto. 

 

ET – Esses negativos que o senhor diz foram tirados pelo Oswaldo Cruz? 

 

EC – Todos, todos os que tinham. 

 

ET – Qual é o formato, o senhor lembra? 

 

EC – Cinco ponto cinco por dez e meio, é um formato, que não, é pena que...  

  

EC – São todos pares telescópicos. Agora tem várias fotos, tiradas fotos, tiradas por fotógrafos 

profissionais, que são essas que vocês tem aí que nós vimos agora, do Oswaldo que foram 

tiradas por fotógrafos profissionais, como aquela tirada na Inglaterra, como outras que foram 

tiradas aqui, fotógrafos locais. Mas ele era um amador, vou tirar um pouquinho desse lado 

técnico prá você. Naquela época evidentemente não existia, aliás, me engano, um busto, que 

ele fotografou num país, eu não sei se fizeram [...], não existia, mas papel fotográfico, filme, 

não. Então, naquela época tinha vinha tudo de fora, na casa de Botafogo, comia-se manteiga 

francesa, que vinha em envelopinhos, a manteiga que tinha aqui era abominável e certamente 

tinha brucelose, era um cock-tail, era a flora microbiana inteira. Então, os negativos eram 

importados, mas a partir de um determinado momento, o J. Pinto passou a fazer chapas prá 

ele, e você distingue as primeiras, as originais, outras duas imagens, aparecia um logotipo, 

verascope Richard, depois o J. Pinto passou a preparar as chapas aqui e no centro do logotipo, 

a imagem não vinha. Então... 

 

ET – Eu não sabia que existia... 

 

EC – Ah, pena que eu vou ter que ir embora, vocês sabem. 

 

ET – Esses logotipos que o senhor fala tem algumas imagens que já vem impressa o logotipo, 

mas tem outras que não vinham.  

 

EC – Pois é, mas tem coisas que, por exemplo, o que já estava comigo de longa data, eram os 

negativos, os positivos, eu já aproveitei aqui prá desancar a cova daquela senhora, que ela está 

lá [...], vovó cometia a barbaria de nos dar para brincar, nos dias de chuvas, as placas 

fotográficas, massacrante, centenas, certamente, e eu tomando todo cuidado, forrando a mesa 

com feltro, pegando aqui na pontinha do dedo, tudo, eu já quebrei duas aqui agora, nesses 

últimos tempos, você está lá, você dá um espirro o negócio é, você tem duas imagens, salva 

uma. Agora, nós devemos, os positivos, que eu lembro que a gente ficava brincando, ia até na 

casa da Alfredo Gomes. O visor [...], provavelmente vovó vendeu para um turco que passou na 

rua, ofereceu dez mil reais, e ela entregou, fica com essa porcaria aí, tá aqui ocupando espaço, 

e sumiu, agora, ele tinha na casa da praia, praia de Botafogo, 406, ele tinha uma verascope, ele 

tinha um quarto escuro, que eu lembro, tem histórias aí prá gente passar o resto da tarde, mas 

eu lembro exatamente, não era câmara escura, faço um desenhinho prá ver como é que era, 

não era glamourosa, forrada de ladrilho, não, era toda de concreto com um tanque, não era de, 

de louça, era um tanque de concreto misto. 
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Fita 2 – Lado A 

 

 

 

EC – E eu fiquei assim absolutamente fascinado pelo gótico. Então, eu alugava automóveis 

todo fim-de-semana, eu trabalhava, eu estava lá no pavilhão, estava trabalhando, no 

laboratório de um professor francês, que é aonde é o Roland Garros, a quadra um do Roland 

Garros. Laboratório do Etienne Jules-Marie, que foi o primeiro homem a fazer fotografias em 

sequencial, é realmente um inventor de cinema, bom, isso não tem nada a ver com a gente, 

mas, Liseta é que me... Eu quando voltei completamente fascinado pelo gótico, e a 

peregrinação, pelo menos da França e uma boa parte da Alemanha, tenho lugares que eu 

conheço, sei, fazia coisas que hoje eu não tenho a menor condição de fazer. Em todas as 

coisas, todas as coisas, só não subi de um, porque eu queria bater o recorde, da construção 

mais alta da Europa, até a invenção da torre Eiffel. A [..] tem 140 metros, haja escadas, haja 

escadas, mas Liseta, disse, ah, mas que coisa engraçada, o seu avô era louco pelo negócio da 

arquitetura, todos os aspectos, mas a paixão era o gótico, aquilo ali era. Esse negócio, ia de 

trem, saltava do trem, ficava na cidade, encantado. E esse negócio da fotografia, realmente era 

um registro, não só comprava os livros, os livros de arte, dos museus, que naquela época, as 

ilustrações não comparam com as ilustrações de hoje em dia, você tinha uma ou duas placas 

de [...] da cor, não tinha mais do que isso. E, está fazendo a listinha de coisas que vai me 

cobrar, (risos), aproveita enquanto eu não morri.  

 

AL – Isso aqui é o diploma, depois a gente vai registrar aqui...  

 

EC - Agora é o seguinte, o desenho do Palais Bardot, eu tenho xerox, mas o original tem cor. 

(Risos) E tem, você anote aí, dever, quando você, tivera chance de ir você tem uma instituição 

que se chama The Architetural Association, que é o covil dos arquitetos ingleses, e tem aí a 

biblioteca, você vai entrar lá, te cobram dez libras na entrada... 

 

RC – Mas vale a pena. 

 

EC – Mas vale, tem tudo. E eu achei esse negócio do Palais Bardot, que eu fui à Paris várias 

vezes atrás, nada. Fui em Londres, peguei o nome da revista Revue de l’Arquiteture, de 1898, 

estava lá, mas eles tinham uma mísera de uma máquina xerox vagabunda lá, e eu só consegui 

em preto e branco. E não deixam sair.  

 

SP – Nem fotografar.  

 

EC – Não, fotografar, é um negócio, mas eu vou pegar uma máquina decente, e vou lá e ... 

 

AL – É Revue de L’Arquiteture de 1898? É bem no ano que o Oswaldo Cruz estava lá, né? 

 

EC – Foi logo antes da Exposição internacional.  
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AL – Hum, interessante.  

 

EC – Mas o negócio da fotografia, foi a paixão da vida dele toda, você vê, o sujeito tem na sua 

casa, agora se você me lembrar... 

 

AL – Na casa de Petropólis também não tinha um laboratório, um quarto escuro? 

 

EC – Não, na casa de Petrópolis, também tem umas peculiaridades interessantes, a casa [...] 

ele alugou por vários anos, [...], ele comprou, eu vi o recibo de compra, a casa era uma casa 

estranha porque era num declive, a casa era do gosto de um alemão, eu não lembro bem da 

data, tinha um terraço, que tinha gravado num concreto a assinatura, e se não me engano, era 

Curl, que depois deu origem a à avenida Curl, que tem em várias das casas. 

 

RC – Possivelmente. 

 

AL – É aquela avenida que dá na... 

 

EC – Tem o rio no meio, que dá na catedral. 

 

AL – Dá na catedral, é linda. 

 

EC – Eu tenho a impressão que é exatamente isso, mas isso ele tem como traçar. Mas tinha 

marcado, e a data, eu sei porque eu olhava aquele negócio num acesso de burrice, tinha a 

inicial do sujeito, de depois me empresta aqui, a data, numa fração, assim, era (demonstra 

escrevendo no papel), e eu olhava e falava assim: “Que raio de fração é essa irracional? Essa 

fração, é 1908, 1918, uma coisa. Que era, 1780, eu não me lembro, que era a data da 

construção da casa. Agora, a casa, falando de arquitetura, tinha um declive, era toda ela em 

declive, tanto que aquela fotografia, que você vê o portão da casa, eu reconheci logo na 

entrada tinha um desnível, e tinha um degrauzinho de concreto, e um banco atrás, você vê o 

banco. Então a casa era toda numa rampa, então você tinha fachada da casa aqui, e a rampa 

continuava, então você tinha a subida do automóvel, (faz um esboço da fachada da casa) vou 

tentar fazer rapidamente, um portão, tinha um canteiro assim, a entrada por aqui, o canteiro, 

depois aqui tinha um canto, e depois aqui subia uma rampa, e a casa, pegava. Isso aqui é uma 

rampa, então, essa casa em perfil, era uma casa de um andar, aqui é a fachada, aqui é uma 

varanda, e aqui tinha uma árvore, e aqui tinha um desnível, e tinha uma parte aqui e mais tarde 

tio Bento, depois urbanizou, prá residência dele, então ele tinha um quarto aqui embaixo, tinha 

um quarto prá babá, e tinha, no andar de cima, que era um corredor único, deixa eu ver, hoje 

eu estou completamente [..], mas tinha a sala de visitas, aqui tinha um quarto que era do velho 

Oswaldo, tinha um corredor central, que tinha uma sala, que chamava sala amarela, e depois 

tinha umas sequências de quarto, um banheiro aqui e uma sequência de quartos, sala de jantar, 

quarto de Ana Maria, depois cozinha, então essa casa, realmente era uma casa de um andar só, 

mas tinha um beiço no térreo, que havia sido modificado pelo Bento, incluindo engenharia.  

 

SP – Escolheu [...] um baixo [..] de cimento.  
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AL – E os jardins, nossa [...], e os jardins, eles, depois da morte, quer dizer, a Liseta deve ter 

cuidado muito dos jardins ainda?  

 

EC – Você sabe que Liseta que disse, “Vovó é uma viúva abusiva.”  

 

SP – Vovó, não, mamãe.  

 

EC – Não, mamãe não, no meu caso, é de vovó. É uma viúva abusiva, morreu Oswaldo ela 

dizia, morreu, morreu, acabou. O jardim, [...], ele ia requerer uma planta do terreno. 

 

AL – Porque ele trouxe mudas da França, de vários, da Europa, de vários lugares do mundo 

prá plantar aí.  

 

EC – O jardim era, tinha a rampa, aqui atrás tinha uma garagem, depois uma rampa, depois 

vinha aqui, aqui você subia aqui, uma horta, etc., depois aqui começava a organização, tinha 

uma parte redondinha, um banco, com umas palmeirinhas, que a Liseta disse que tinham feito 

o maior sucesso na exposição de Berlim, a grande atração tinha sido o raio das palmeirinhas, 

esse negócio é uma porcaria, que lá em Petrópolis dá como mato, tinha essas palmeirinhas 

aqui, depois você continuava e tinha uma parte, nascendo ao lado, que parecia mais um jardim 

italiano, um navio em T ,tinha uma colunada, e as escadas, As escadas estão completamente 

furadas, [...] isso aqui para um nível mais alto, e aqui, tinha a paixão da vida dele, que era 

hortênsias.  

 

AL – Hortênsias, exatamente. 

 

EC – Tanto que Petrópolis era uma cidade... 

 

AL – Cidade das hortênsias. 

 

EC – Aqui, esse canteiro aqui atrás, era tudo hortênsia, esse miolo aqui, era tudo hortênsia, e 

aqui era centenas, mas era assim, várias quadras, de só hortênsia. E isso que ele se divertia e 

fazia enxertos, pegar espécies diferentes, lascava e fazia um enxerto, tinha um negócio de 

regar, com sopa de pregos, botava pregos numa lata, está certo, que era prá permitir a 

pigmentação das hortênsias vermelhas, que aquilo tinha algo de ferro, então nas que era prá 

virar vermelho ele regava e anotava o negócio, a paixão dele era hortênsias, meu irmão foi lá, 

recentemente, e disse que ele entrou na casa e ele não consegue nem saber do que que era 

aquilo, disse que arrasaram com o interior, e isto aqui de cima, acima da entrada [...], tio Bento 

tinha feito um campo de tênis, e o resto, ninguém da família usava, usavam campo de tiro ao 

alvo, campo de futebol, eram as únicas atividades, faltou aqui, aqui nessa rampa, tinha uma 

cocheira, que também tinha cavalos lá.  

 

RC – Uma cocheira, era enorme? 

 

EC – É. Era grande, [...], mas isso daqui, porque, porque, o vandalismo foi a tal ordem, que 

eram essas coisas que eu estava dizendo, a gente tem que se lamuriar. Quando essa casa, 

quando vovó morreu, meu pai dizia que herdara essa casa, e aí ficou uma situação meio 
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marota, de um lado só tem filho, do outro lado tem  ? , meu irmão arvorou a passar a residir na 

casa, então criou conflitos, etc., não é verdade, e o fato é que chegaram à conclusão que a 

melhor coisa era vender a casa, e vendesse prá um colégio, que disse, garanto de pés juntos 

que vamos manter o patrimônio, vamos botar uma placa na casa onde morou Oswaldo Cruz, e 

vamos preservar o quarto, onde ele morreu será um museu dedicado a ele. Então eu havia 

passado pro quarto uma escrivaninha, não sei como é que se chama esse troço, roll top, roll 

top, como tem porta de botequim que você roda. 

 

AL – Ah, papeleira. Não é papeleira. Como se fosse uma esteira? 

 

EC – Parece uma esteira de bambu. 

 

AL –É, uma papeleira. 

 

EC – Uma escrivaninha dessas de roll-top, que eu guardei prá mim, tava no porão, lá embaixo, 

que eu peguei prá mim, mas estava recém-casado, morando num apartamento em Ipanema, 

não tinha lugar para aquele trambolho, não, deixei, então fica para incorporar ao museu. 

Talvez se eu fizer uma descrição você passa a frequentar os antiquários de Petrópolis, quem 

sabe, era indústria americana, um móvel americano, e era um móvel que ele usava, tinha 

aquele escaninhos que ele usava prá correspondência dele, então nesse porão havia ficado essa 

escrivaninha, uma mala cheia de roupas e uniformes, dos quais a única coisa que era bom 

senso mandar pro museu era o fardão da academia. Mas tinha um fraque, que nós brincávamos 

no carnaval, e tinha uma cartola, eu digo, nesse país, precisa tempo para estabelecer um 

respeito pelas coisas, e [...] e numa reunião durante o auge da campanha, ele havia entrado 

numa cerimônia curta qualquer dessas e ele retirava a cartola, e algum engraçadinho, tinha 

colocado no interior da cartola, morto a bem do público, escreveu e colocou dentro da cartola, 

ele levou e evidentemente que a Miloca nunca mais, não pode usar mais isso que dá azar, e 

esta porcaria dessa cartola estava em Petrópolis. São coisas que enfurecem, e mesmo assim, 

levara prá casa, tinha que estar lá, o fraque, e só vou dizer uma coisa, esse está aqui no museu, 

num formigueiro artificial, parece um aquário. 

 

AL – Ah, que faz parte daquele projeto, que quando ele foi ... 

 

EC – Das saúvas. 

 

AL – É, das saúvas. 

 

SP – A bengala está com o Didi.  

 

AL – Está, ele mostrou prá gente.  

 

EC – Então, é essas coisas, o meu medo é deixar pulverizar, é deixar pulverizar, bom, mas 

fotograficamente então pode esquecer tudo que, ah, o que eu quero que você me cobre é o 

seguinte, me mande um e-mail, prá eu procurar dentro das cartas pessoais dele, ele tem uma 

carta, ah, houve numa ocasião que deve ter sido em [19]12, que Miloca voltou em separado, 

acrescentado por Miloca, que ele relata o seguinte, que ele foi no Verascope levando a 
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máquina antiga, prá consertar, e que o pessoal disse que demoraria, na Inglaterra tudo demora 

21 minutos, o senhor volta daqui a 21 minutos. Mas tinha um prazo desses qualquer que não 

dava prá ele, e aí ele disse, não mas eu estou de viagem, e quando deu o nome, esse fornecedor 

de material fotográfico reconheceu que tinha havido a homenagem, no jornal, tinha visto o 

nome no jornal, “Ah o senhor é parente do higienista?” E ele, no jeitão dele, não, “Ah, sou eu 

mesmo.” Então, deram um modelo novo, reformada, deram uma máquina reformada, e ele 

saiu de lá com a máquina nova, então... 

 

AL – Você não tem muitas cartas pessoais dele? 

 

EC – Não é muita, não, mas o que tem está limpo, e eu vou te mandar xerox, então, eu sou 

feliz? Não sou feliz, a Academia de Ciências tem a máquina xerox e eu sou representante da 

Academia, então tenho uma máquina xerox em casa.  

 

RC – Pode mandar, né? 

 

SP – Ainda, não, né? 

 

EC – Imagina se eu vou chegar aqui pro nosso presidente, preciso de uma xerox prá ...Não, 

mas tem, ... tchau, já vai, se precisar, mas esse negócio do diploma tem que ser acima de A3, 

mas recentemente eu vi o diploma de D. Pedro II, impermeável, no Member College Society, 

Pedro II foi sempre [...] 

 

AL – Nós temos fac-símile de duas de cartas trocadas entre Pasteur e o Dom Pedro II. 

 

EC – Eu posso assular inimizades? Posso? O fato é o seguinte: quando houve a comemoração 

do centenário de Pasteur, papai foi convidado por um representante de Manguinhos, que era o 

diretor na época, e nós temos um contato com o Henry [?], né, era muito amigo de mamãe, 

quando ele voltou da França, meu pai, o [?] falava ainda com sotaque francês gravíssimo, um 

sujeito que frequentava minha casa aos sábados, ia lá tomar um vinho,  [...], então, na época 

papai pediu ao [..], emprestado toda correspondência, os originais de toda correspondência. 

Trouxe aqui, e dona Emília fez microfilme de tudo, então tem dois rolos de microfilme, que 

pertencem ao Instituto Oswaldo Cruz e quando papai morreu, estava lá em casa, e que uma 

certa pessoa levou para fazer uma viagem, e levou tudo e não devolveu, então roubou as 

minhas pastas. Então, aquele indivíduo está de posse ... 

 

SP – David ?? Quem é? Não sei quem é? 

 

EC – Ah, um dia você vai saber.  

 

AL – Vamos desligar isso aqui que você vai saber quem é.   

 

EC – Não isso aí, a conversa foi numa boa, não quero esquentar a cabeça com isso, mas o fato 

é que, tem a correspondência toda com Pasteur. E o que papai fez foi projetar, num lugar que é 

[...], uma máquina, e nós durante semanas ficamos transcrevendo os originais das 

correspondências do Pasteur pro [...], e [..] e toda a correspondência do Pasteur deveria estar 
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aqui, foi feito pelo Instituto, dentro do Instituto, dinheiro do Instituto, fim do Instituto, estava 

entregue ao meu pai, meu pai morreu, ele solicitou a coisa, ele forneceu o material e foi 

surrupiado, de modo que, como disse Pôncio Pilatos, lavo as mãos, lavo as mãos, mas o 

negócio ...ah, você falou da correspondência do Pasteur, o que tem nesses originais, não... 

 

SP – Do Pasteur com .... 

 

AL – Com Dom Pedro II.  

 

EC – Dom Pedro II, e tem um lance que eu não sei, você me diz que isso está rodando? 

 

AL – Está. 

 

EC – Mas não era para rodar,  tem coisas que não eram pertinentes a isso aqui, eu não tenho, 

eu estou aqui por conta de vocês e, fico até as três horas da manhã se vocês quiserem, mas o 

fato é o seguinte, pouca gente sabe disso, quando Pasteur morreu, houve uma subscrição 

pública prá construção do prédio do Instituto Pasteur, então foram quatro grandes 

contribuintes, o czar Alexandre, Dom Pedro, um fabricante de armamentos Schneider, e a 

viúva do criador da galerie Lafayette, estes deram uma bolada, e depois houve uma subscrição 

popular, eles levantaram o dinheiro e fez o  Pasteur...  

 

AL - Aliás, até hoje eles fazem? 

 

EC – Eles reverenciam o Pedro. 

 

AL – E também até hoje tem um, eu entrei no site do Instituto Pasteur, aí tem uma parte lá de 

doações, e eles contribuem com tudo, se você quiser doar dinheiro, fazer qualquer doação.   

 

SP – Dar ajuda. 

 

AL – É mas é engraçado, se você entrar no site da Fiocruz não tem nada disso. Lá é  

 

EC – Experimenta botar no teu site, abrir uma lista de doações, só recebe Feliz Natal, Boa 

Páscoa, (risos), mas tem referência ao Dom Pedro? 

 

AL – Não, não entrei assim, eu não abri o site todo, não entrei em tudo não.  

 

EC  - Mas você sabe, Ana, que eu quando fui prá Paris, eu trabalhei com [..], é onde hoje em 

dia é o Roland Garros, era um dos laboratórios do College de France, que havia sido 

originalmente fundado por Monsieur Jules Etienne-Marie, que foi o primeiro que foi 

fotografar sequências, [...] cavalo correndo é do inglês, mas o do vôo oh, meu Deus, agora eu 

me perdi, era um sujeito de família rica, era inglês, radicou-se na França, solteirão, e está todo 

mundo na torcida pro Jules morrer, e ele [...], então ele tinha as máquinas de fotografar em 

sequência, você tinha uma inclusive colônia, a teleobjetiva, disparava dez placas num 

segundo, não existia filme flexível, ele  
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ET – Maquininha.  

 

EC – Não tinha, não tinha filme flexível. E Monsieur Jules tem um negócio de reminiscências, 

mas o Pasteur, quando eu fui trabalhar no laboratório em Paris eu tinha um colega, que morava 

no quarto de baixo, lá na , paulista, e eu o Milani estava estudando Pasteur, e um dia eu fui 

pegar ele lá, entrei num rollertravel ? eu via a cara daquele malandro em algum lugar, e eu fui 

ver de perto quem era, Pedro II, está lá devidamente justificado, no hall da coisa, e Pedro 

precisa, Pedro II precisa de um dia sentar uma pilha deste tamanho, [...],  Bom, fotografias, 

bom depois você vai me cobrar, carta, relatando o itinerário da estrada de ?iacovitz, que 

reconhecer.. 

 

ET – Tinha outra referência, eu encontrei uma que eles eram as iniciais de doutor-fotógrafo.  

 

EC – É, por que? 

 

ET – Pelas vestimentas. A questão certa, é que os estudantes da faculdade de Medicina 

apelidaram Oswaldo Cruz. 

 

EC – Encontraram ele no largo do Riacho, onde andava o bonde, naquela época não tinha 

maleta Sansonite, e ele andava com uma maleta preta, que sobreviveu, uma maletinha preta, 

que era, que parecia uma Kodak, que as Kodaks são deste tamanho, então, o pessoal lá de 

dentro vestia muito formalmente, como você tinha que assistir aula na Medicina tinha que 

sentar...  

 

SP – Você diz eles? 

 

EC – Os professores e os alunos, minha querida, você pensa que é esta baderna de hoje em dia 

? (risos). Antes de eu sair daqui papai comprava um, naquela época tinha uns calções de 

banho, pintado no meio da sala de aula, me desculpe, mas não dá, já tinha ido embora 

tranquilamente, mas era uma [...] formal, então ele ficava esperando um largo dos Leões, sabe 

porque Largo dos Leões, se chamava Largo dos Leões ? 

 

AL – Não. 

 

EC – Porque tinham leões, no portão de uma casa tinham dois leões.  

 

SP – De pedra. 

 

EC – De pedra, senão rugiam. Dois leões, e todo mundo, onde é que se encontra? Ali no Largo 

dos Leões.  Que era prá ser, na verdade, Largo do Humaitá.  

 

AL – Agora, já era, tinha um parente que morava lá. 

 

EC – Largo dos Leões. 
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AL – Largo dos Leões. Inclusive o Oswaldo Cruz fez o sermão da morte dele, ou melhor 

assinou o atestado.  Porque teve uma época, tem umas cartas dele prá Miloca, e eu tenho 

impressão que ela foi prá Minas quando a irmã dela foi, ia ter um filho, primeiro, segundo, sei 

lá, e foi, e ficou lá acompanhando a Miúcha, e aí tem uma correspondência, foi nesta época em 

que morreu um dos parentes... 

 

EC – E ele assinou o atestado? 

 

AL - E ele assinou o atestado, porque ele foi na casa de tarde, conversou com essa pessoa e aí 

voltou, aí resolveu voltar lá mais tarde, prá fazer hora e aí ele tinha subido prá dormir não sei o 

que, ficou lá, quando chegou, morreu. Quem era?... 

 

EC – Tava morto.  

 

AL – O Andrade, o Andrade, soube isso por uma correspondência, ele morava no largo dos 

Leões.  

 

EC – A ser explorado, estou dizendo o que, se for verdade, isso só prá  gente dar uma tração, 

como eu estava falando de [...], tinha um sujeito que se chamava Valdemiro de Andrade, que 

era almoxarife aqui em Manguinhos, e tinha sido contratado finalmente como, como é que 

chama esse negócio, sujeito que toma conta do..., não, almoxarife, exatamente, almoxarife, do 

depósito, e esse Valdomiro tinha sido contratado a pedido  de um amigo do Oswaldo, que esse 

rapaz não estava indo bem nos trabalhos, ou não tinha possibilidade de carreira, e pediu ao 

Oswaldo, se ele não podia dar uma chance, era um rapaz muito interessado, e o Oswaldo 

contratou esse rapaz, e foi um fenômeno, porque ele era figura fundamental no funcionamento 

de Manguinhos. Que era o velho Valdemiro, me lembro dele de garoto, frequentava 

Manguinhos, o Valdemiro, trabalhava aqui [...], você sabe que é capaz de ser coincidência, 

quem sabe, vai ver esse é o Andrade, que tinha um sobrinho... quem sabe? Você tem assim 

registro da família que você possa ver se tem esse nome, Valdomiro de Andrade, tem umas 

tias velhas aí? 

 

AL - De que família? 

 

EC – Andrade, se tem descendentes, tem que ver direito na correspondência, assim, a quem é 

que ele está se referindo. Quando nós estivemos lá na casa do Oswaldo Cruz Vidal, que ele 

doou, uma série de coisas, ele contou uma história prá nós interessante, eu queria que o senhor 

confirmasse ou não. Ele falou que em Petrópolis tem 38 centros espíritas, e todos se chamam 

Oswaldo Cruz. E que o senhor teria ido.  

 

EC – Não, jamais, jamais, tem 38 centros espíritas? 

 

SP – Vai ver que ele foi.  

 

EC – Ou ele acha que eu fui, porque eu contei a ele, ainda bem que você está aí, um episódio 

bastante conhecido. 
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Fita 2 – Lado B 

 

EC – Que eu realmente não frequentei, mas foi do meu conhecimento, é aqui em Bonsucesso, 

e porque Centro Espírita Oswaldo Cruz? Eu antes de ir prá faculdade, eu iria prá faculdade 

pensando em fazer Cirurgia, não tem nada a ver com Manguinhos, pesquisa, nada, depois 

passei a querer ser cirurgião torácico, por causa de meu tio, Jorge casado com, eu admirava, 

era professor de Clínica propedêutica cirúrgica. Então tio Jorge me disse, você tem que fazer 

isso, tem que fazer aquilo, eu tinha minha vida toda programada, você vai entrar na faculdade 

esse ano, nas férias você via fazer isso, terminando o curso você vai prá Londres, trabalhar 

num clima temperado, ficar na casa do [...], eu estava na fazenda de babá, me perguntavam o 

nome das árvores, e eu não sabia nada, eu sabia bananeira e olhe lá, o colégio, eu chutava, 

ingá, (risos), a única coisa que eu matava era indaúba, eu sei que o velho adorou, aí eu eu [...] 

a indaúba prá civilização, prá fazer [...], bom, e entrei prá faculdade, pensando em ser 

cirurgião, mas antes da faculdade, eu já vinha com papai, , e ele fazia parte de Patologia 

clínica aqui no hospital, que na época chamava-se Hospital do IAPETEC, antes do Manuel 

Vaz, e eu comecei a frequentar, e estava lá estudando com papai, fazendo a parte da patologia, 

a ciência ligada ao antibiótico, mas tinha um tempinho, e eu achava que papai ia me botar num 

cursinho, estudando, e ele disse, não você vai lá prá trabalhar lá com o Lopes, na Anatomia, a 

Anatomia Patológica, e eu consultei o meu guru, que era o tio Jorge e ele disse, é 

importantíssimo, você precisa ter uma base sólida, em Patologia, então você tem que começar 

pela Histologia, ser um bom aluno em Histologia, conhecer tudo, [..], é o Lopes, o Lopes, ao 

entrar, o meu disse, não debocha, não faz gracinhas, trata ele com todo o respeito, eu era um 

garoto pré-universitário, né, trate o Lopes com todo o respeito, porque o pessoal faz umas 

chacotas, e eu notei que o velho Lopes se trajava igualzinho como nós vimos agora, paletó 

escuro, camisa, um colarinho dele uma gravata borboleta preta, de seda pura, e eu olhava 

aquele negócio, e meu pai disse, não, o Lopes tem um centro espírita, e recebe o espírito do 

Oswaldo Cruz, então, até aí tudo bem, eu sempre tratando ele, ele já bem gordinho, nem era 

caduco, se eu lembrar, quando eu vinha com quatro, cinco anos visitar Manguinhos, papai me 

entregava ao Lopes, e ele me botava no microscópio, [...], estava distraído, aí o Lopes, me 

tratava sempre, e tinha que processar material histológico, fazer cortes prá microscopia, e um 

dia, no meio da história, o Lopes está com uma pulseirinha no braço, eu não resisti e 

perguntei, doutor Lopes, que negócio é esse dessa pulseirinha, isso ele tinha os seus 50, 

homem andar de jóia ?? Que negócio, o doutor Lopes, não sei mas seu avô usou a vida inteira, 

e porque ficou com doutor Lopes e não papai? Pessoas mais austeras, e fui às gargalhadas, 

cheguei na casa de Liseta, e perguntei, Lisetinha, vovô andava com uma pulseirinha? Ela me 

disse: Andava. Disse-me que a Miloca, um dia saindo da missa, ela arrastava o Oswaldo, 

saindo da missa ela pegou uma pulseirinha, botou no pulso do Oswaldo, fechou e disse, “Se 

você gostar de mim você nunca tira isso.”. E ele nunca tirou, então você vê, naquele quadro do 

Batista, que era melhor, a imagem, aquele quadro foi pintado a partir de uma fotografia, por 

sinal, está comigo, no original você vê a pulseirinha, e eu já encontrei vinte fotos agora, a 

melhor é uma dele sentado a bordo do navio com Belisário, e ele está com o braço assim, de 

forma que você vê a pulseirinha com a medalhinha na ponta, quer dizer... 

 

SP – Mas o quadro que a gente foi ver ... 

 

EC – Você não achou? 
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SP – Não achei. 

 

EC – Batista achou demais, de pulseirinha no pulso, não dá. 

 

AL – Mas aí o centro espírita era esse.... 

 

EC – O centro espirita, que eu fui com Liseta à inauguração do centro espírita, e não saiu uma 

fotografia no jornal. E o Lopes depois, que eu já tinha encontrado na época da faculdade, e 

ainda ia a esse sistema em Manguinhos, que eu acompanhava papai, e o Lopes tinha uma filha 

que ia fazer vestibular de Medicina, e no programa tinha uma parte de conhecimentos básicos 

de Histologia, e o Lopes me pediu se eu podia indicar uma obras à filha, com o maior prazer, 

prá ele ia esquecer, que ele está [...] da fundação. A história do Lopes, eu não sei se eu contei, 

mas eu contei várias vezes, mas o Lopes tinha sido acometido da leishmaniose, e quando o 

Gaspar Vianna estava começando a estudar os primeiros tratamentos curativos, ele trouxe esse 

garotinho, que já tinha tido um começo da leishmania e ele tinha sido o lóbulo do nariz, o 

lábio superior,  

 

SP – Inaudível.  

 

EC – Leishmania como, é como lepra. [...], hoje em dia, antigamente não tinha tratamento, o 

negócio corroía o teu cabelo todo, a tua orelha, pior que lepra, o fato é que Lopes tinha sido 

trazido como um garoto do interior, e trouxe prá Manguinhos quase como cobaia, aí o 

tratamento começou a funcionar, ele foi ficando, trabalhava prá ganhar um dinheirinho, 

técnico de laboratório, eu acho com o Magarinos Torres, que começou a fazer a aprender 

histologia, ele trabalhou 35 anos em Manguinhos, até que se aposentou em Manguinhos, papai 

arranjou prá contratar ele pelo IAPETEC, e aí daí surgiu o centro espírita em Bonsucesso. E 

foi crescendo, [...], agora não bati em nenhum centro espírita de Petrópolis, 

 

AL – Em Petrópolis? 

 

EC – Eu não, quem foi ... 

 

AL – Mas você já tinha ouvido falar que todos se chamavam Oswaldo Cruz, pelo menos em 

Petrópolis? 

 

EC – Ah, sim, tem nas Páginas Amarelas, em qualquer lugar do Brasil tem um centro espírita 

Oswaldo Cruz. 

 

Risos 

 

EC – Tem, tem, o você tem figuras encarnadas, por exemplo, todo Centro espírita tem um Dr. 

Fritz, mas o dr. Fritz é uma encarnação do Oswaldo, dr. Fritz é um médium que recebe o 

Oswaldo. É interessante, que dr. Fritz baixa em ... 

 

AL – Tem o André Luiz também. Figurinha fácil. 



 

 

29 

 

 

EC – Ok, de modo que, nas atividades espíritas são restritas a isso, agora independente das 

atividades espíritas eu acho, que é o seguinte, extremamente na forma, o Oswaldo, ele era um 

homem religioso?  

 

AL – Não. 

 

EC – Ele era maçom? Jamais fez nenhuma penitência, não encontrei nunca nenhum papel, 

nem um recibo, maçom é um negócio de simbologia, então vamos dizer que [..], aquela 

fotografia, o sinete dele, inclusive, tem aquele símbolo Rosa-Cruz e que pelo amor de Deus, 

Rosa-Cruz é o que? Rosa–Cruz é uma seita, aquilo era um sinete, [..]não era Rosa-Cruz, não 

era maçom, e gravaram e elaboraram, Galerie Panorama, Paris, [...]. Não tem nada, nada, não 

tem uma, um bilhete, você tem o Scotchs Rights, que é uma linha da maçonaria, que é um 

francês, [...] maçom. 

 

AL – É a franco-maçonaria? 

 

EC – É a franco-maçonaria. E não improvisado na Inglaterra, que vocês sabem, radical, [...] 

mas entrou na Escócia, Scotchs Rights, meu sogro era maçom, [...], ele não, tinha seu 

aventalzinho de maçom, tinha uma pazinha, era todo, os símbolos de um participante, da 

cartola, da casaca, ele nunca, nunca, nada que você possa, agora, vão continuar as pequenas 

calúnias, era muito místico? Era, sem dúvida, eu ainda não vi nada, mas já estou de mau 

humor profilático, está estudando a simbologia da decoração do interior do palácio [...], ele 

tem mesmo, vai procurar se o Luis de Moraes era maçom, mas só que os temas, e você que 

estão no Alhambra, está tudo no Alhambra. O sultão, que eu não tenho predestinação com o 

destino, era maçom, mas no  fundo sempre fez parte, você sabe que ele entregou o Alhambra 

sem brigar, [...], e o pessoal disse Desce daí de cima, e ele saiu pela porta principal do 

Alhambra chorando, e a [...] Você tinha que sair daqui morto, carregado, e não chorando como 

uma mulher, [...] na frente de todo mundo e ele saiu, foi a conquista espanhola, [...], mas 

místico, sim, sem dúvida, então você pega toda aquela simbologia, que aparece [..], porque 

que, a Cruz de Malta,  

 

AL – Nas cartas? 

 

EC – É, e em todos os livros dele, aqueles calhamaços ... 

 

AL – Ah, do ex-libris, né? 

 

EC – Não, o ex-libris é outra coisa, é aquele sinetezinho.  

 

RC – Tem o original? 

 

EC – Não, o original não tem, tem as várias [...] 

 

SP – [...] 
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EC –  

 

AL –É isso, que tem em algumas cartas. 

 

EC – E aqui florzinha... 

 

AL – É, isso mesmo. 

 

EC – Eu já, eu já mexi tanto nesse símbolo, que aqui prá baixo tem essas flores,  

 

SP – E essas flores? 

 

EC – Essas flores são da família, são goivos, que o Oswaldo tinha mania de plantar em 

Petrópolis goivos. Aliás, porque goivo? Goivo aqui é cravo de defunto, porque que ele pôs no 

sinete, os goivos são da família Cruz. 

 

RC –Ah, tá. 

 

EC – Tem lá, cercado, simbologia. O negócio do ex-libris, você sabe, você foi à palestra lá do 

[Moacyr] Scliar? 

 

AL – Fui.  

 

EC – Eu adorei aquela palestra, eu não sou romântico, para ter divagações literárias, inclusive, 

passa informações falsas, perigosas, quando você vê uma coisa escrita, você tende a acreditar, 

você toma aquilo como verdade. Tem que policiar essas coisas. 

 

AL – É, mas ele também não se diz biógrafo, né, ele diz que aquilo é um romance. 

 

EC – Ah.... Aí, romance sobre Oswaldo Cruz, mas ele pega a família, o romance sobre 

Oswaldo Cruz. Na legislação brasileira, já viu garrafa de Coca-Cola? O que que está escrito 

embaixo? 

 

EC- Marca de fantasia. Você sabe por que? Qualquer produto que você comercializar tem 

aquele produto em larga escala. Coca-Cola não tem coca, que é a cocaína, e não tem cola, que 

é um adstringente,  

 

RC-  

 

EC -você sabe porque o nome, a origem Coca-Cola, uma medicação para diarréia, não tinha 

coca, era um produto nacional, e cola, uma espécie, então foi comercializado no Oeste 

americano como remédio, desses que você vê em filme de bang-bang, [...], Coca-Cola, está 

escrito embaixo, marca de fantasia. Bom, da mesma forma, que criam-se nestes livros, esta 

coisa, eu acho, eu não costumo [..], posso me arvorar, mas ele era místico, com aquela idéia de 

 que ele queria ser enterrado na lage do Vidigal. Prá época, primeiro de tudo, cremação, 

não existia cremação, a igreja não permitia que se cremasse, e você não pode enterrar, a não 
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ser, [..], vieram prá cá, no cemitério do Cajú tem um cantinho reservado prá ele, [...], então ele 

queria ser enterrado na laje do Vidigal, então o sujeito tem uma visão de época. Pegue aquele 

ex-libris, tem uma cruz, novamente, circundada por uma legenda, que é o lema dele ‘Eterna fé 

na ciência’. Ele é um místico, grande místico científico. E eu não sei fazer o sinal da cruz, mas 

continua eterna fé na ciência, a ciência não vai parar, ele tinha aquele negócio, não, a ciência, 

e... 

 

AL – Aquela coisa, não é, por exemplo, surgiu um problema de dia, né, quando ah, o 

microscópio, a cura para uma série de doenças, que era própria desse... 

 

EC – Eventualmente o som do Pasteur Le Bianc, científica da febre amarela, pequenas, que 

era o colo do espiritus, quando você quer um soro que contém o contágio você passa por um 

filtro, Zeiss, Zeiss, é o Zeiss da fotografia, doutor Carl Zeiss, Zeiss, então você passava os 

produtos contágicos por um filtro, se era um micróbio, só estava bactérias desse tamanho, a 

vela do filtro é muito menor, você filtrava e segurava o papel, fazer isso com o inócuo da febre 

amarela, foi salvo pelo mosquitos, porque ele não existia vírus, essa é que é a coisa da ciência, 

eles usavam virulento... 

 

AL – Mas essa palavra existia, não existia? Existia virulento...  

 

EC – Virulento, mas vírus, mortal, é outro significado. 

 

AL – As idéias predominantes na época, eram as teorias dos miasmas mefíticos, era o ar que 

contém os miasmas, e os miasmas que afetam as nações, os pândegos, malária, teoria dos 

miasmas, originário dos pândegos do vale do rio Pó, mas o fato é que você pegava, mas você 

não conseguia isolar um responsável, porque a teoria pasteuriana, estava tudo plantado em 

cima prá dar um bicho, e você pega você vai correr a literatura médica, você tem as descrições 

do bacilo da febre amarela, você vê, a febre amarela fazia vários critérios de isolamento e 

acabava com uma bactéria, que era uma contaminação. 

 

AL – Era o bacilo de P[...} ? 

 

EC – E você pegava aquela sopa que contém o bacilo, injetava o sujeito tinha febre amarela, 

bacilo tirado da...injetava assim a sopa, que não tinha, cria uma contaminação secundária, e 

depois com o correr dos anos, invés de um microscópio eletrônico, mandaram fazer um troço 

mil vezes, passou-se a ser vírus só com o microscópio eletrônico que você vê o bicho. 

 

AL – Mas foi através do vírus da febre amarela, não, qual foi o primeiro que foi vírus? 

 

EC – Sim,  

 

ET – Tem uma história aqui que o instituto conseguiu visualizar o chamado micróbio da 

varíola... 

 

AL – Em [190]8? 
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ET – É. 

 

EC – Mas isso, uma verdade-falsa. 

 

ET – Falsa, porque só no microscópio eletrônico é possível visualizar ...   

 

EC – Vocês já viram no jornal quantas curas de câncer nós temos nos dias de hoje? 

 

AL – Ah, muitas. 

 

EC – Já deve ter tido, em junho já deve ter tido umas duas. Estão curando câncer há 50 anos. 

Descoberta a cura do câncer, e era um negócio, aí que eu acho válida a eterna fé na ciência, 

porque você não podia chegar e dizer, é um vírus, não tinha o conceito de uma partícula que 

não era um protozoário, não é uma infecção parasitária, não é um micróbio e não é uma 

miasma, só tinha, então tem essa coisa do misticismo, que você vê no ex-libris, [...] 

 

EC – Mas a coruja, cadê a coruja,  

 

RC – Coisa do saber. 

 

EC – Coisa do saber. 

 

AL – Filosofia. 

 

EC – Oswaldo tem a sua paixão, que tinha pela ciência, e ficou criado a coruja.  

 

ET – Ele tinha uma coruja cativa. 

 

EC – Não, manter a coruja no cativeiro, eu tive uma coruja na fazenda, criei 100 de verdade, 

alimentadas com um ratinho vivo, no paiol de milho, e ficava num paiol tocando os ratinhos 

saiam por um buraco, acaba numa espiga de milho, e eu tinha uma coruja em vôo, esperava o 

ratinho assim, vupt. Agora, você imagine a tia Liseta, alimentando a coruja com o ratinho, não 

dá. 

 

RC – Mas esse desenho do ex-libris com a coruja tem [...],  

 

AL – Ah, tem? 

 

RC – Tem. 

 

EC – E o Bento, às vezes aparecia, no escritório dele, na Praia de Botafogo, 406, tinha uma 

coruja, também uma coruja de metal, era uma lâmpada, que era uma coruja de metal, mas é 

um morcego.  

 

RC – Morcego? 
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EC – Não, um morcego também de metal com uma lâmpada, e [...], mas tem esse aspecto 

místico. 

 

AL – Mas ele era um pouco mórbido também, não é? Essa preocupação, não é? Prá ele ser 

enterrado, não sei o que, o testamento, também, que é quase uma peça literária, não é, 

dividindo os bens, e tal, não divide nada, só dá, só dá... 

 

EC – Passou a bola prá Miloca. 

 

AL – Sim, passou prá ela e olha, você divide, e os meus filhos vão acatar essa divisão da 

maneira como ela fizer ... 

 

EC – Peço que acatem a divisão ...                                

 

Al – É, exatamente, não vistam preto antes de eu ir, mas tem alguns outros textos dele que eu 

acho engraçado, tem uma frase dele que ele fala que estão jogando flores no túmulo da minha 

juventude, ele tinha uma coisa assim. 

 

EC – Tinha, tinha. 

 

AL – Quando ele se afastava de casa, então, era uma coisa. 

 

EC – Era uma fossa, uma fossa. 

 

AL – Era horrível, era... 

 

EC – Ele tinha o negócio dos filhos, a preocupação com os filhos.  

 

AL – Era exatamente.  

 

EC - Tua mãe, aliás, certamente lembra muito bem, [...] na casa de Botafogo tinha uma 

enfermaria, forrada de ladrilhos, você dava mais do que dois espirros, era arrastado e trancado 

como numa penitenciária, tinha uma cama de hospital em esmalte branco, as paredes todas... 

 

AL – De ladrilho. 

 

EC – Chão, a ser lavado, a cama você era colocado no isolamento. 

 

AL – De camisolão, no mínimo, de camisolão?  

 

EC – Aí esses detalhes eu não me lembro.  Não tem, sim, tem umas roupas, mas que não era o 

camisolão. (Risos). O tratamento especial, quando nós éramos pequenos, o máximo eram 

brinquedos alemães, que eram realmente, hoje em dia, são todos de plástico, construídos o 

mais rápido possível, sem responsabilidades, brinquedos... 

 

AL – De madeira, não é  



 

 

34 

 

 

EC – Casinhas de madeira, prá você desfrutar, então tinham alguns brinquedos que eram 

liberados só quando a gente estava na solitária. (Risos). Aí você recebia, era o prêmio de 

consolação, custa caro isso.  

 

Risos  

 

AL – Mas aí, quer dizer, essa tradição foi herdada, não é, de isolamento dos pacientes? 

 

EC – Era a linha de frente da medicina [..] 

 

AL – Não eu sei, mas isso na família. 

 

EC – Não, era transferir os princípios da higiene e o espaço do sanitarismo, é rigorosamente 

aplicado, ele não era um maníaco, tomar cinco banhos por dia, não, mas esse negócio.... 

 

AL – Era como uma religião? 

 

EC – A grande religião fé na ciência. 

 

SP – Me diz uma coisa, outro dia a Marlene fez um comentário, minha mãe, que ela fez que se 

falava muito pouco na família do Oswaldo Cruz, ele morreu muito cedo; a Miloca viveu, você 

também, se falava muito pouco, quer dizer, qual era a visão da família, assim ele era como, 

pro ponto-de-vista da família? 

 

EC – Stellinha, vou te falar o seguinte: papai tinha dez anos de idade quando ele morreu, 

então, inexistente. Vovó, qualquer coisa tinha que ser extraída a fórceps, o argumento dela era 

esse, morreu, morreu, não tem a menor importância, esquece isso, vamos levar a nossa vida 

prá frente. Agora, Liseta era aquela veneração pelo pai. 

 

AL – E uma fonte maravilhosa, porque ela tinha uma cultura. 

 

SP – Era uma visão bonita.  

 

EC – Era uma visão bonita, e uma das coisas, apaga essa [...], apaga essa [...] 

 

Interrupção na gravação 

 

EC – Vamos continuar, meninos, passe o que eu vou falar aqui, assinalado para a posteridade, 

repúdio total e completo, aos imbecis, imbecil, ou imbecis, que escreveram aquela reportagem, 

o Cientista do século.  

 

AL – Ah, na Veja.  
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EC – Eu só tomei conhecimento no Rio, muitos meses depois, me veio um bolsista do rio 

Grande do Sul, ah, saiu uma reportagem sobre o seu avô. Eu li aquilo, eu tive um ataque 

completo, eu nunca vi uma peça de jornalismo tão ... 

 


